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Tóm tắt
Lời mở đầu Lần đầu tiên tiến hành tại Tây Ban Nha, nghiên cứu này nhằm mục đích phân
tích rõ các đặc tính của các loại sợi amiăng trong phổi của cộng đồng dân cư bị phơi nhiễm
và không bị phơi nhiễm.
Dữ liệu và Phương pháp Các mẫu phổi từ 38 đối tượng sinh sống tại thành phố Barcelona và
Ferrol, Tây Ban Nha, đã được nghiên cứu và được phân thành ba nhóm: Nhóm A - năm đối
tượng không có bất kỳ bệnh nào về đường hô hấp; Nhóm B - 20 đối tượng từng là công nhân
đóng tàu và Nhóm C - 13 bệnh nhân bị ung thư phổi. Sau khi loại bỏ chất hữu cơ, dư lượng
vô cơ đã được phân tích bằng kính hiển vi điện tử (EM). Để xác định loại sợi, các mẫu được
phân tích bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX).
Kết quả Tất các loại sợi được xác định tương ứng với các nhóm amphibole (gồm crocidolite:
tỷ lệ 45%, anthophyllite: tỷ lệ 22%, tremolite: tỷ lệ 16%, amosite: tỷ lệ 15% và actinolite: tỷ
lệ 3%). Trong số 14 bệnh nhân (tỷ lệ 37%), duy nhất một loại amiăng được phát hiện trong
phổi (sợi amosite trong 2 mẫu, actinolite trong 1 mẫu, anthophyllite trong 4 mẫu, crocidolite
trong 5 mẫu và tremolite trong 2 mẫu). 46% sợi amiăng có chiều dài > 5 µm, có đường kính <
0,2 µm.
Kết luận Kết quả của nghiên cứu này cung cấp dữ liệu ban đầu về loại amiăng có trong phổi
của cộng đồng người Tây Ban Nha. Một phát hiện nổi bật đó là cơ chế đọng lại ở phổi riêng
biệt của amphibole, dẫn tới giả thuyết cho rằng sợi chrysotile (amiăng trắng) bị loại khỏi phổi
sau khi được hít vào. Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi hỗ trợ xác minh các số liệu ước
tính cho rằng Tây Ban Nha và các quốc gia tại phía Nam châu Âu có sự tương đồng trong
hoạt động nhập khẩu và tiêu thụ amiăng sẽ có nguy cơ cao gây ra các bệnh về amiăng trong
các năm tới.
Các từ khóa Sự hiện diện của amiăng trong cơ thể • Ung thư phổi • Các sợi amiăng

Lời mở đầu
Amiăng là tên gọi chung được đặt cho một nhóm các khoáng chất silicát. Nhóm amphibole là
nhóm phổ biến nhất bao gồm: amosite (amiăng nâu), crocidolite (amiăng xanh), tremolite,
actinolite và anthophyllite; và nhóm serpentine chrysotile (amiăng trắng) có dạng xoắn. Các
loại amiăng khác nhau về mặt cấu trúc hóa học, độ bền sinh học trong cơ thể con người và
độc tính ở cấp độ gen. Các sợi amiăng khi bị hít phải sẽ tích tụ tại hệ thống hô hấp nơi mà các
sợi amiăng sẽ tương tác với các tế bào biểu mô và đại thực bào để tạo ra một phản ứng miễn
dịch. Như đã phân tích chi tiết trong các tài liệu khoa học, việc tiếp xúc với amiăng có mối
liên hệ với bệnh bụi phổi amiăng, bệnh ung thư trung biểu mô, bệnh ung thư phổi và tổn
thương màng phổi lành tính [1-3].
Tại Tây Ban Nha, amiăng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp trong rất nhiều năm. Việc
sử dụng amiăng tại quốc gia này đạt đỉnh trong những năm 1970 và 1990. Vào năm 1992,
Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu nhập khẩu amiăng lớn thứ hai với 25.428 tấn [4], và việc
sử dụng amiăng không được cấm hoàn toàn cho tới năm 2002. Điều này có nghĩa là một số
lượng lớn những người lao động đã bị phơi nhiễm với amiăng và sẽ tiếp tục bị phơi nhiễm
với amiăng trong tương lai do việc sử dụng amiăng trong rất nhiều các công trình và tòa nhà
[5]. Theo số liệu đăng ký tự nguyện về các bệnh đường hô hấp tại thành phố Catalonia, các
bệnh gây ra do tiếp xúc với sợi amiăng là nhóm cao thứ hai [6].
Việc chẩn đoán các bệnh gây ra khi hít phải amiăng dựa trên ba yếu tố: kiến thức về sự phơi
nhiễm, hình ảnh lâm sàng tương thích và quá trình loại trừ các bệnh khác. Trong một số
trường hợp giữa sự phơi nhiễm và hình ảnh lâm sàng có sự không tương thích, điều này làm
cho việc chẩn đoán trở nên khó khăn và thường đặt ra các vấn đề pháp lý y tế. Trong các
trường hợp này, việc phân tích số lượng amiăng có trong mô phổi là hết sức cần thiết [7, 8].
Kính hiển vi quang học rất hữu dụng trong việc phát hiện sự tồn tại của amiăng trong các
mẫu mô, tuy nhiên việc phát hiện các sợi amiăng đòi hỏi phải quan sát bằng kính hiển vi điện
tử. Kính hiển vi điện tử được trang bị với các thiết bị như phổ tán sắc năng lượng tia X
(EDX) đồng thời cho phép việc xác định thành phần hóa học và cấu trúc tinh thể của sợi, do
đó có thể xác định amiăng chính xác.
Tuy sợi chrysotile (amiăng trắng) chiếm gần 90% tổng số lượng amiăng tiêu thụ trên toàn thế
giới, một số nghiên cứu trước đó tại Bắc Mỹ đã cho thấy rằng hầu hết các sợi có trong phổi
của bệnh nhân có các bệnh liên quan đến amiăng tương ứng với nhóm amphibole [9, 10].
Trong những năm vừa qua, đã có nhiều thông tin sẵn có từ các quốc gia tại phía bắc và trung
châu Âu, nhưng chỉ có một vài nghiên cứu cung cấp số liệu về sợi amiăng lắng đọng tại phổi
của các cộng đồng dân cư ở phía Nam châu Âu [11 - 14]. Tại Tây Ban Nha, tính đến thời
điểm hiện tại, các thông tin về sự tồn đọng amiăng tại phổi chỉ giới hạn ở sự tồn tại của
amiăng được phát hiện bởi kính hiển vi quang học [15 - 17]. Tuy nhiên, đặc tính của bệnh
liên quan đến sợi amiăng tồn đọng tại phổi của các đối tượng bị phơi nhiễm và không bị phơi
nhiễm với amiăng chưa được nghiên cứu.
Lần đầu tiên được tiến hành tại Tây Ban Nha, mục đích của nghiên cứu này là mô tả đặc
điểm, loại và kích thước (chiều dài và đường kính) của các sợi amiăng trong các cộng đồng
dân cư bị phơi nhiễm và không bị phơi nhiễm với amiăng.

Dữ liệu và Phương pháp
Mẫu nghiên cứu
Chúng tôi nghiên cứu mẫu phổi từ 38 đối tượng, được chia thành ba nhóm: năm đối tượng
sinh sống tại thành phố Barcelona không có bệnh đường hô hấp (Nhóm A), 20 đối tượng đã
từng làm việc cho các xưởng đóng tàu tại Ferrol và có tiếp xúc với amiăng (Nhóm B) và 13
bệnh nhân bị ung thư phổi sinh sống tại thành phố Barcelona (Nhóm C).
Các tiêu chuẩn mẫu
Mẫu phổi từ các bệnh nhân trong Nhóm A được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 6
năm 2004 đến tháng 6 năm 2005 tại Viện Pháp Y của thành phố Catalonia. Trong nhóm này,
các tiêu chuẩn mẫu sau đây được áp dụng: không có bệnh về phổi và cư trú tại thành phố
Barcelona trong khoảng thời gian tối thiểu 10 năm. Các mẫu phổi của các công nhân làm việc
tại xưởng đóng tàu tại Ferrol (Nhóm B) được gửi liên tiếp tới cơ sở thí nghiệm của chúng tôi
trong những năm 2008 và 2010 từ Khoa giải phẫu bệnh của Bệnh viện Arquitecto Marcide tại
thành phố El Ferrol. Nhóm bệnh nhân bị ung thư phổi (Nhóm C) bao gồm 13 bệnh nhân được
chẩn đoán mắc ung thư phổi và được phẫu thuật liên tiếp tại Bệnh viện Vall d’Hebron, và các
mẫu vật được cắt bỏ được thu thập từ nhóm bệnh nhân này.
Xác định sự phơi nhiễm
Các thông tin về khả năng phơi nhiễm của bệnh nhân được thu thập thông qua phỏng vấn
những thành viên gia đình gần nhất trong những trường hợp thực hiện khám nghiệm tử thi
(Nhóm A và Nhóm B) và thông qua phỏng vấn với từng bệnh nhân trong các trường hợp có
mẫu vật phổi được cắt bỏ (Nhóm C).
Sau khi xác nhận rằng tất cả các bệnh nhân đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn, các bệnh nhân
sẽ được mời tham gia nghiên cứu. Trong trường hợp khám nghiệm tử thi, những thành viên
gia đình gần nhất của bệnh nhân sẽ được đề xuất tham gia. Toàn bộ các cuộc phỏng vấn được
thực hiện bởi hai nhà nghiên cứu, và một nhà nghiên cứu phụ trách thực hiện các cuộc phỏng
vấn tại một thành phố. Trong toàn bộ các trường hợp, thông báo chấp thuận được yêu cầu.
Các văn bản chấp thuận được ký bởi cá nhân người được phỏng vấn hoặc bởi một thành viên
gia đình, tùy thuộc vào mẫu vật được thu thập là mẫu vật được cắt bỏ hoặc qua thực hiện
khám nghiệm tử thi. Hội đồng Đạo đức tại địa phương đã chấp thuận việc thực hiện nghiên
cứu này.
Phương thức thu thập mẫu vật
Trong Nhóm A, các mẫu mô phổi có kích thước 2 cm3 được thu thập từ ba vùng chính của
phổi phải: đỉnh của thùy trên (vùng 1), đỉnh của thùy dưới (vùng 2) và đáy của thùy dưới
(vùng 3). Trong Nhóm B, với từng trường hợp khám nghiệm tử thi, các mẫu mô phổi có kích
thước 2 cm3 được thu thập bất cứ khi nào có thể từ khu vực phổi phải và khu vực khác tại
phổi trái. Liên quan đến các mẫu vật được cắt bỏ trong Nhóm C, các mẫu vật được thu thập
từ khu vực phổi nơi bị ung thư và bất cứ khi nào có thể ở những khu vực khác.
Tất cả các mẫu vật được bảo quản trong dung dịch formanđêhít và được gửi tới cơ sở thí
nghiệm của chúng tôi tại bệnh viện để phân tích. Tất cả các mẫu phổi được kiểm tra bởi một

chuyên gia bệnh lý học công tác tại bệnh viện của chúng tôi. Sự hiện diện của bệnh phổi mãn
tính được loại trừ trong toàn bộ các trường hợp.
Chuẩn bị các mẫu phổi
Hai phần mẫu mô phổi 0,5-g không chứa màng và mạch phổi được lấy từ từng mẫu vật. Một
trong các phần này sẽ được đông lạnh, đông khô và cân để xác định trọng lượng của mô phổi
khô, phù hợp với thỏa thuận quốc tế để thể hiện các kết quả về sự tồn tại của amiăng (AB)
liên quan đến trọng lượng theo grams của mô phổi khô. Khi xác định được trọng lượng khô,
mẫu vật được đông khô sẽ bị loại bỏ, bởi vì kỹ thuật này có thể dẫn tới những thay đổi về sự
tích tụ và kích thước của các sợi amiăng [8]. Ba mươi cc hợp chất hóa học natri hipoclorit đã
qua lọc được cho thêm vào phần mô không được làm đông khô, và mẫu vật được lắc đều
trong vòng 24 giờ để tạo điều kiện cho quá trình tiêu hóa của mô và loại bỏ các yếu tố hữu cơ
khác. Sau đó, mẫu vật được xoay ly tâm tại tần số vòng 3,700 rpm trong vòng 20 phút, hợp
chất hóa học natri hipoclorit được loại bỏ, và mẫu vật được đặt trở lại trong dung dịch nước
cất đã được lọc. Để làm phân rã sự hiện diện của amiăng trong môi trường lỏng này, mẫu vật
được phân rã bằng sóng siêu âm trong vòng 10 phút bằng việc sử dụng bể nước siêu âm (thiết
bị UCL-50 Raypa SL; 300W, 50/60Hz), và sau đó được rửa và đặt trở lại trong 20 cc dung
dịch nước cất đã được lọc. Hỗn hợp dung dịch sau đó được dẫn qua màng lọc có đường kính
0.45-mm (các màng lọc Millipore, HAWP02500). Màng lọc được sấy khô qua đêm tại nhiệt
độ 378oC, được đặt trên tiêu bản kính hiển vi và được làm trong suốt bằng hơi dung dịch
axeton (thiết bị phun hơi JS Holdings; 240/110v) phục vụ cho việc đọc kết quả. Trong tất cả
các mẫu vật, màng lọc thích hợp phục vụ cho việc tính toán được thu thập, và không cần thiết
phải pha loãng mẫu vật.
Sự hiện diện của amiăng trong cơ thể được xác định bởi Kính hiển vi Quang học
Tất cả các màng lọc được kiểm tra bằng kính hiển vi quang học (CX21FS2; Olympus Life
Science Europe GMBH, Hamburg, Đức) với độ phóng đại x400. Toàn bộ các màng lọc được
người đọc kết quả có kinh nghiệm kiểm tra phù hợp với phương thức đã được nhóm nghiên
cứu chúng tôi đề cập trước đó [16]. Toàn bộ các mẫu vật được thu thập từ từng cá nhân đã
được đánh giá: trong Nhóm A, các giá trị thu thập được từ từng phần của ba vùng phổi được
đánh giá, và trong các Nhóm B và C tất cả các vùng phổi thu thập được có trong từng mẫu
vật được đánh giá. Áp dụng các tiêu chuẩn do nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Hô hấp châu
Âu thiết lập vào năm 1998, mức độ hiện diện của amiăng trong cơ thể vượt ngưỡng 1.000/g
mô phổi khô được cho là mức đáng chú ý [8]. Để phân tích, giá trị cao nhất của các mẫu vật
khác nhau được phân tích đối với từng bệnh nhân đều được xem xét.
Xác định sợi amiăng bằng kính hiển vi điện tử
Sau khi hoàn thành việc đọc kết quả bằng kính hiển vi quang học, màng lọc được làm sạch
bằng việc ngâm lần lượt trong các bể chứa ethylene glycol và cacbon tetraclorua. Màng lọc
được khử khí qua đêm và sau đó được bao phủ lại bằng cacbon (thiết bị Emitech CC7650,
Quorum Technologies; Sussex, Vương quốc Anh). Khi lớp cacbon lắng đọng trên màng lọc,
amiăng được xác định bằng việc sử dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM) (Kính hiển vi
Quanta-200, FEI, Hillsboro, Oregon, Hoa Kỳ). Loại sợi amiăng trong từng đối tượng đã được
đánh giá tại mức điện áp gia tốc 15kV, độ phóng đại màn hình x2,000 và mức độ quét 10

giây/khung hình. Phân tích hóa lý của các sợi amiăng được quan sát được thực hiện bằng
kính hiển vi điện tử bao gồm nhiễu xạ điện tử và phân tích phổ tán sắc năng lượng tia X
(EDX). Phân tích sợi amiăng được thực hiện tại độ phóng đại x 20,000.
Phân tích thống kê
Các số liệu được biểu thị dưới dạng trung vị và miền phạm vi trừ khi có quy định khác. Phân
tích bằng việc dùng phép kiểm định Kolmogorove-Smirnov, các giá trị thu được không tuân
theo phân bổ thông thường; do đó, phép kiểm định phi tham số Wilcoxon đã được sử dụng để
xác định sự khác biệt giữa các nhóm. Phân tích thống kê được thực hiện với phần mềm
GraphPad (2002-2005).

Kết quả
Các đặc điểm lâm sàng của nhóm đối tượng nghiên cứu
Các đặc điểm cơ bản của 38 đối tượng trong nghiên cứu này được thể hiện ở Bảng 1. Trong 5
bệnh nhân ở Nhóm A, nguyên nhân tử vong chính là các bệnh về tim và tai nạn giao thông.
Trong 20 bệnh nhân ở Nhóm B, có 8 bệnh nhân bị chẩn đoán ung thư phổi, 4 ca ung thư
trung biểu mô, 4 ca dày màng phổi, 3 ca bụi phổi amiang và một ca thuyên tắc mạch phổi.
Tất cả 13 bệnh nhân trong nhóm C được chẩn đoán bị ung thư phổi.
Bảng 1 Các đặc điểm cơ bản của 38 đối tượng trong nghiên cứu
Nhóm A
n= 5
Tuổi, theo năma
Giới tính
Thói quen hút thuốc
- Hút thuốc
- Đã từng hút thuốc
- Không hút thuốc
Đã từng tiếp xúc / chưa tiếp xúc (Tỷ lệ %)
Số năm tiếp xúca
Bệnh lý, n
- Không có bệnh về hô hấp
- Bụi phổi amiang
- Ung thư phổi
- Ung thư trung biểu mô
- Dày màng phổi
- Thuyên tắc mạch phổi
a
Dữ liệu được tính trung bình (theo khoảng)
b

Nhóm B
n= 20

Nhóm C
n= 13

66 (44 – 78)
69 (56 – 86)
4 Nam / 1 Nữ 20 Nam

66 (51 – 77)
12 Nam / 1 Nữ

1 (20%)
2 (40%)
2 (40%)
0/100
0

7 (44%)
6 (37%)
3 (19%)
100/0
27 (13 – 44)

2 (15%)
10 (78%)
1 (7%)
23/77
Không dữ liệu

5
-

3
8
4
4
1

13
-

Hồ sơ y tế không ghi lại thói quen hút thuốc của 4 bệnh nhân

Phân loại và kích thước sợi amiang
Hình 1a tóm lược các loại amiang được tìm thấy ở các mẫu khác nhau. Sợi amphiboles chiếm
100% số sợi được tìm thấy ở các mẫu được phân tích. Không có sợi amiang chrysotile nào
được tìm thấy ở các mẫu được phân tích. Crocidolite là loại sợi được tìm thấy nhiều nhất
(trong 45% số mẫu được phân tích). Trong phổi của 14 bệnh nhân (37%), chỉ tìm thấy một
loại amiang (sợi amosite trong 2 mẫu, actinolite trong một mẫu, anthophyllite trong 4 mẫu,
crocidolite trong 5 mẫu và tremolite trong 2 mẫu).
Các bệnh nhân thuộc nhóm A có phần trăm sợi actinolite lớn hơn Nhóm B và Nhóm C (p lần
lượt = 0,012 và 0,023). Các bệnh nhân thuộc Nhóm B có phần trăm sợi amosite lớn hơn
Nhóm A và Nhóm C (p lần lượt = 0,022 và 0,033). Cuối cùng, các bệnh nhân thuộc Nhóm C
có phần trăm sợi amosite lớn hơn Nhóm A và Nhóm B (p lần lượt = 0,011 và 0,017) (Hình
1b).
Bảng 2 thể hiện mức độ sợi amiang được đo bởi kính hiển vi quang học, kích thước và độ dài
trung bình của sợi thu được từ các mẫu. Nhóm B có mức độ cao hơn Nhóm A và C (p lần
lượt = 0,001 và 0,02). Nhóm C có mức độ AB cao hơn Nhóm A (p = 0,032). 80% mẫu được
phân tích trong 3 nhóm đều có độ dài sợi vượt quá 5 µm. Với các bệnh nhân ở Nhóm B, 49%
mẫu sợi được kiểm tra có độ dài > 5 µm và có đường kính < 0.2 (p = 0,001). Trong tất cả các
nhóm, sợi có độ dài > 5 µm và có đường kính < 0.2 µm trong 97% số mẫu chính là sợi
amosite.
Hình 1 Loại sợi amiang được tìm thấy trong các mẫu nghiên cứu khác nhau

Bảng 2 Độ dài (L) và đường kính (ø) của sợi amiang được phân tích bởi SEM
Nhóm A
n= 5

Nhóm B
n= 20

Nhóm C
n= 13

0

14.647**,¶

326&

(0 – 599)

(1327 – 4.660.059)

(0 – 26.280)

Số mẫu có >1000 sợi amiang;

0 (0%)

20 (100%)

6 (46%)

L > 5 µm

90%

88%

84%

Ø < 0.2 µm

10%

56%***

21%

L > 5 µm và Ø < 0.2 µm

9%

49%***

18%

Số lượng sợi amiang*

* Dữ liệu được tính trung bình (theo khoảng)
** p < 0,001 so với Nhóm A
¶
p = 0,02 so với nhóm C
*** p < 0,001 so với nhóm A và C
&
p = 0,032 so với nhóm A

Bình luận
Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên phân tích các loại amiang khác nhau trong phổi của
một động đồng ở Tây Ban Nha. Chúng tôi chỉ tìm sự hiện diện của amphiboles, điều này dẫn
tới giả thuyết cho việc sợi amiang chrysotile đã bị loại bỏ sau khi hít vào. Bên cạnh đó, đặc
tính vật lý của của các sợi tìm thấy trong mẫu những công nhân làm việc tại xưởng đóng tàu
Ferrol khác biệt với 2 nhóm đối tượng còn lại. Sợi tìm thấy trong các công nhân đóng tàu có
độ dài lớn nhất và mỏng nhất, hai điều kiện dẫn tới khả năng cao nhất mắc các bệnh liên quan
đến amiang.
Phân tích trên kính hiển vi điện tử cho thấy loại sợi được tìm thấy nhiều nhất trong mẫu được
nghiên cứu là crocidolite, dù loại sợi này đã bị cấm từ năm 1984. Hơn nữa, crocidolite là loại
sợi chủ đạo tìm thấy trong 72% số người ở nhóm đối tượng từ xưởng tàu Ferrol. Nguyên
nhân dẫn đến tỷ lệ này có thể do tiếp xúc của những đối tượng này từ trước năm 1984 và
những tiếp xúc sau đó từ công việc sửa chữa nhà và các công trình trong những năm gần đây.
Một kết quả khác đáng lưu ý là việc chỉ có amiang amphiboles xuất hiện trong các mẫu được
phân tích mà không có amiang chrysotile. Điều này trùng hợp với các dữ liệu trước đây rằng
dù amiang chrysotile là loại amiang được dùng nhiều nhất, nhưng sợi crocidolite mới là sợi
được tìm thấy nhiều nhất trong phổi các bệnh nhân mắc ung thư trung biểu mô. Nghiên cứu
năm 1974 của Desbordes và Fondimare [11] đã đưa ra vấn đề: các tác giả đã báo cáo rằng
trong mô phổi của bệnh nhân tiếp xúc nhiều với amiang amphiboles và amiang chrysotile,

lượng sợi còn lại trong phổi hầu hết là sợi amphiboles có kích thước lớn. Hiện tượng này
được cho là kết quả của việc sau khi vào đường hô hấp, sợi amiang sẽ đi qua một quá trình
đào thải để hạn chế tối thiểu lượng tồn đọng. Vì vậy, lượng amiang chrysotile được phát hiện
sau nhiều năm không phản ánh chính xác mức độ đã bị phơi nhiễm trước đó [18]. Ngược lại,
lượng sợi amiang amphibole bị đào thải lại thấp hơn rất nhiều. Khi nghiên cứu 144 công nhân
đóng tàu, Churg và Vedal [19] đã tìm thấy mối quan hệ giữa khoảng thời gian từ lần cuối tiếp
xúc với sự suy giảm nồng độ amiang amosite, từ đó đã tính ra khoảng thời gian bán phân huỷ
là khoảng 20 năm. Ý kiến về độ bền trong phổi của sợi amphiboles cao hơn sợi amiang
chrysotile đã được củng cố bởi các nghiên cứu trên động vật. Các nghiên cứu trên động vật
cho thấy sự tích luỹ trong phổi của crocidolite cao hơn gấp 3 đến 4 lần so với sợi amiang
chrysotile [20]. Ngược lại, một số tác giả khác lại cho rằng do các quy trình kỹ thuật nên rất
khó để theo dõi amiang chrysotile. Trong một nghiên cứu về amiang trên 110 trường hợp,
Roggli và cộng sự [21] đã theo dõi thấy một lượng lớn sợi amiang có kích cỡ nhỏ bị triệt tiêu
trong quá trình ly tâm trên bề mặt ethanol-chloroform.
Một điều thú vị là 16% lượng amiang tìm thấy là sợi tremolite, tỷ lệ này tăng lên 41% ở
nhóm đối tượng bệnh nhân ung thư phổi. Mặc dù tremolite được đã được chứng minh là có
liên quan đến những ca bệnh gây ra bởi amiang trong môi trường ở khu vực Địa Trung Hải
(như ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Corsica), tầm quan trọng của loại sợi này trong thương mại lại
khá thấp và thường được coi là chất gây ô nhiễm tự nhiên (như một đặc tính của địa chất) đến
các loại khoáng khác như amiang chrysotile hoặc talc. Với những công nhân đóng tàu ở Mỹ,
nồng độ amiang tremolite và amiang chrysotile có sự tương quan lớn, cho thấy rằng tremolite
sinh ra từ các sản phẩm chrysotile. Vì vậy, một cách lý giải cho kết quả của chúng ta, đặc biệt
là với các bệnh nhân ung thư, là sự xuất hiện của tremolite có thể là một dấu hiệu của việc
tiếp xúc với chrysotile trước đó [22].
Với các loại sợi được tìm thấy khác, amosite chỉ tìm thấy ở Nhóm B và Nhóm C. Một điều dễ
nhận thấy là lượng amosite được tìm thấy nhiều nhất trong công nhân làm việc ở xưởng đóng
tàu Ferrol. Kết quả này cho thấy việc amosite đã được sử dụng tràn lan trong xưởng đóng tàu
như một chất cách nhiệt hiệu quả cho đường ống. Tương tự, Kishimoto và cộng sự [23] đã
nghiên cứu đặc tính của 32 bệnh nhân tiếp xúc với amiang ở một xưởng đóng tàu hải quân cũ
của Nhật Bản và tìm ra rằng 14 bênh nhân đã tiếp xúc với crocidolite và 10 bệnh nhân với
amosite. Langer và cộng sự [24] đã tìm thấy sự tồn tại của amosite trong phổi của các công
nhân trong lĩnh vực cách nhiệt/điện được nghiên cứu, hầu hết công nhân làm việc ở xưởng
đóng tàu. Các đối tượng này cũng cho kết quả nồng độ sợi cao nhất được tìm thấy. Từ đó gần
như có thể chắc chắn rằng loại sợi còn tồn đọng trong phổi của các công nhân ở Tây Ban Nha
là kết quả của thời gian sửa chữa và làm việc tại xưởng đóng tàu. Kết quả này cũng dẫn tới
giả thuyết về sự tương đồng trong cách sử dụng các loại amiang ở ngành công nghiệp này
trên toàn thế giới. Dữ liệu từ Tây Ban Nha cho thấy rằng amiang được nhập khẩu chủ yếu từ
các nước khai thác như Canada (41%), Nam Phi (24%) và Ý (8,3%), trong khi nhập ít hơn từ
các nước sử dụng như Đức (9%), và Anh (3,4%) [4].
Theo quan điểm của chúng tôi, các kết quả của nghiên cứu này có thể đại diện cho cách nhập
khẩu và sử dụng ở các nước ở phía Nam của Châu Âu. Tuy nhiên, dữ liệu về các loại sợi
amiang còn trong phổi của người ở các nước lân cận lại vô cùng hiếm. Sabestien và cộng sự

đã phân tích phổi của các công nhân Pháp có tiếp xúc với amiang và mắc các bệnh có liên
quan. Sợi amphiboles được tìm thấy ở hầu hết các khu vực phổi bị xơ, trong khi sợi chrysotile
chỉ còn lại những mảnh nhỏ màng phổi [25]. Một số dữ liệu khác từ Ý cũng được tìm thấy,
các nghiên cứu đó đã tìm thấy sợi amiang amphiboles chiếm hầu hết tỷ lệ sợi tìm thấy trong
dân số của Milano [12], điều này trùng hợp với kết quả của chúng tôi tại Barcelona. Ngược
lại, amiang chrysotile chiếm 2/3 lượng amiang tìm thấy trong cư dân thành thị ở Rome [13].
Ở các bệnh nhân người Ý có tiếp xúc, amphiboles chỉ được tìm thấy ở hầu hết các mẫu phổi
của người sống tại khu vực sản xuất amiang xi-măng [14 , 26]. Trong các nghiên cứu này sự
phân biệt giữa crocidolite và các sợi amphiboles khác chưa được đề cập tới. Ngoài các dữ
liệu trên, sự khác biệt về độ bền trong phổi giữa các loại amiang cũng được đề cập ở các quốc
gia phía nam Châu Âu khác với các đối tượng tiếp xúc với erionite ở Cappadocia, Thổ Nhĩ
Kỳ [27]. Và tremolite ở Metsovo – một khu nông thôn ở phía tây bắc Hy Lạp [28].
Về đặc tính vật lý của các sợi được tìm thấy, 46% sợi amiang có chiều dài > 5 µm, có đường
kính < 0,2 µm, và những sợi này được tìm thấy chủ yếu ở các mẫu từ công nhân ở xưởng
đóng tàu. Có bằng chứng cho thấy các sợi dài, mảnh sẽ có khả năng gây bệnh liên quan đến
amiang cao hơn. Sợi ngắn hơn 5 µm cho thấy khả năng thâm nhập sâu hơn vào hệ thống hô
hấp, nhưng có độ bền thấp hơn vì chúng dễ dàng bị đào thải khỏi phổi. Trong một nghiên cứu
bệnh chứng trên bệnh nhân mắc ung thư trung biểu mô, McDonald và cộng sự [29] đã tìm
thấy nồng độ của sợi amphiboles (amosite, crocidolite, tremolite) dài hơn 8 µm là thông số
trực tiếp nhất dẫn tới ung thư trung biểu mô, và các sợi ngắn hơn không có ảnh hưởng đến sự
tiến triển của bệnh này. Dù vậy, các nghiên cứu thực nghiệm và dịch tễ chuyên sâu hơn đã
cho thấy độc tính của các sợi amiang nhỏ là không thể bỏ qua. Các dữ liệu mới đây trên
người [30 – 35] đã cho thấy việc phơi nhiễm với sợi dài có dẫn đến khả năng lớn hơn mắc
ung thư phổi, nhưng không có kết luận chắc chắn nào về việc tiếp xúc với sợi ở nhóm kích
thước khác. Dù vậy, các tác giả của những nghiên cứu này đã ghi nhận rằng tiếp xúc với sợi
ngắn, mảnh có mối liên hệ tới nguy cơ mắc ung thư phổi, và các sợi này chiếm phần lớn
lượng sợi được tìm thấy ở mẫu phổi của các bệnh nhân. Chúng tôi chưa thể khẳng định mối
liên hệ giữa sợi ngắn với ung thư phổi chỉ là một hiệu ứng giả do sự tương quan giữa các loại
kích thước sợi, hay đó chính là bằng chứng cho thấy sợi ngắn thực sự có ảnh hưởng tới mức
độ gây ung thư.
Kết luận lại, các kết quả trong nghiên cứu này cung cấp dữ liệu đầu tiên về loại amiang có
trong phổi của cộng đồng ở Tây Ban Nha. Amphiboles là loại sợi duy nhất tìm thấy ở các
bệnh nhân Tây Ban Nha và điều này có thể được ngoại suy sang các nước Nam Âu khác. Nó
cũng củng cố các dự đoán về việc Tây Ban Nha sẽ trở thành một trong những quốc gia Châu
Âu có tỷ lệ cao dân số mắc các bệnh liên quan đến amiang trong những năm sắp tới.
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